
“ البقاعينسخة ”اجلامع الصحيح 

تم الرفع بواسطة أبو عبد اهلل الجبر 
والمـــال والخلف الصالح بالهدايةدعواتكم لنا 

  التعريف بطاقة
:  الـعـام الـرقـم
  الصحيح الجامع ـ أو ـ البخاري صحيح :  المخـطوط عنـوان

البخاري اإلمام : المـؤلف وشهرة اسم
(روقة 296) :   األوراق عـــدد
هـ800 :   النســخ تاريـخ
(355) رقم كوبرلي مكتبة :  الـوجـود مكـان

     تركيا ـ استنبول                         
  ذهبية ـ تامة نسخة :   المـالحــظـات



:  فوائد عن هذه النسخة *

ٌعرف ذلك  الٌونٌنٌةمن نسخة المحدث المشهور عماد الدٌن بن السراج ونسخة بن السراج مأخوذة من النسخة  ماخوذةهذه النسخة 

 اخروقد اختصرها بن السراج فً ( وهً مرفقه هنا)لنسخته  الٌونٌنًٌقٌناً وكذلك من قرأ مقدمة  الٌونٌنٌةمن اطلع على بقٌة فروع 

بخطه وبذلك  االمويهذه النسخة وقال منقولة من نسخة بن السراج الموقوفة بالجامع  اخركما فً  البقاعًنسخته ونقلها عنه 

.لم ٌدرك الحجار  البقاعًمن مقدمة النسخة آلن  اٌضاً هو نسخة بن السراج وٌظهر ذلك  البقاعًنسخة  اصل انٌتبٌن 

ثم الدمشقً الناسخ ، كان ٌشتغل بالعلم وٌصحب الحنابلة وٌمٌل إلى معتقدهم  البقاعًإسماعٌل بن علً بن محمد : ترجمة الناسخ*

مع كونه شافعٌا ، وكان ٌقرأ الحدٌث للعامة وٌنصحهم وٌعظهم وٌكتب للناس مع الدٌن والخٌر ، وله نظم حسن أنشدنً منه بدمشق 

من  بأزٌد، وقد كتب بخطه صحٌح البخاري فً مجلدة واحدة معدومة النظٌر سلمت من الحرٌق إال الٌسٌر من حواشٌها فبٌعت 

إلى آخر سنة خمس ، ورجع فمات بدمشق فً المحرم  بهاعشرٌن مثقاال ، وفر فً الكائنة إلى طرابلس فأقام 

(.5/165.حجر  إلبنالغمر  انباء( )ه806)قلت سنة 

(:االموينسخة الجامع ) البقاعًترجمة صاحب النسخة التً نقل منها *

أبو بكر بن أحمد بن أبً الفتح بن إدرٌس بن سامة الدمشقً عماد الدٌن بن السراج ، ولد سنة خمس وسبعمائة ، وسمع من -

وغٌرهما ، وأثنى علٌه الذهبً  والبرزالًوأذن له فً اإلفتاء ، وسمع من المزي  البارزيالحجار ، وتفقه على الشٌخ شرف الدٌن 

فً المعجم المختص بالمحدثٌن ، وكان ٌعمل المواعٌد وٌجٌد الخط ، مات فً شوال عن سبع وسبعٌن سنة ، وهو آخر من ترجم له 

 إلبنالغمر  انباء)الذهبً فً هذا المعجم ، وكان ٌقرأ البخاري فً كل سنة بالجامع فً رمضان ، وٌجتمع عنده الجم الغفٌر        

(1/81.حجر

.الفتح الدمشقً المحدث عماد الدٌن المعروف بابن السراج ابًأبو بكر بن أحمد بن إدرٌس بن -

وكان ٌقرؤه كثٌرا بجامع دمشق فً رمضان فً سنٌن كثٌرة وكان .”صحٌح البخاري"سمع على الحجار والحافظ أبً الحجاج المزي 

وفٌه )وقال بن كثٌر فً البداٌة -(.2/336. للفاسًذٌل التقٌٌد .)ومات فً شوال سنة اثنٌن وثمانٌن وسبعمائة.لدٌه فضل وخٌر

اِج َقاِرِئ (:فوائد رَّ ٌِن ْبِن السَّ ِخ ِعَماِد الدِّ ٌْ َن الشَّ ٌْ ٌَّاُت فًِ آِخِر َشْهِر َرَمَضاَن، َوَوَقَع َب َحاَبِة، " اْلبَُخاِريِّ " َوُختَِمِت اْلُبَخاِر ِعْنَد ِمْحَراِب الصَّ

ٌِن ْبِن  ِخ َجَماِل الدِّ ٌْ ٌِن اْبِن الشَّ ِخ َبْدِر الدِّ ٌْ َن الشَّ ٌْ ًِّ َوَب ْبَتئِرُ " ، َوَتَهاَتَرا َعلَى ُرُءوِس اْْلَْشَهاِد بَِسَبِب لَْفَظِة الشَِّرٌِش ِخُر ) بَِمْعَنى "  ٌَ دَّ ٌَ) ،

ْبَتئِزُ " َوفًِ ُنْسَخٍة  َواَب  َفَحَكى، " ٌَ يِّ أَنَّ الصَّ اِج َعِن اْلَحافِِظ اْلِمزِّ رَّ ْبَتئِزُ " اْبُن السَّ َوَصَدَق فًِ َذلَِك، . َمْن َعزَّ َبزَّ : ِمْن َقْوِل اْلَعَربِ "  ٌَ

، َفَنالَ ِمْنُه بِاْلَقْوِل ُثمَّ َقا يِّ ، َفاْنَتَصَر اآْلَخُر لِْلَحافِِظ اْلِمزِّ يَّ أَ اْلِمزِّ ِه، َفَكَشَف َرْأَسُه َم َفَكأَنَّ ُمَناِزَعُه َخطَّ ٌْ ٌِن اْلُمَشاُر إِلَ ُخ َجَمالُ الدِّ ٌْ َوالُِدهُ الشَّ

افِعِ  ِه، َوَتَداَفُعوا إِلَى اْلَقاِضً الشَّ ٌْ ْلَتفِْت إِلَ ٌَ اِج لَْم  رَّ ِة، َفَكأَنَّ اْبَن السَّ ٌَّ وفِ ، َوَجَرْت أُُموٌر ُثمَّ ًِّ َعلَى َطِرٌَقِة الصُّ يِّ ، َفاْنَتَصَر لِْلَحافِِظ اْلِمزِّ

اِج، ُثمَّ اْنَطَفأَْت تِْلَك الشُّرُ  رَّ ٍة، َوَعَزَم أُولَئَِك َعلَى َكْتِب َمْحَضٍر َعلَى اْبِن السَّ َر َمرَّ ٌْ .طبعة دار هجر( 18/689. ) ورُ اْصَطلَُحوا َغ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































